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BÁO CÁO 
Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; Các biện pháp, chương trình 

bình ổn giá trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

2019. Sở Tài chính Hà Tĩnh báo cáo tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau 

Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như sau: 

I. Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

2019: 

Nhìn chung, đời sống người dân tỉnh nhà cho thấy sức mua sắm Tết tăng hơn 

so năm trước, thị trường giá cả hàng hoá ổn định, không có tăng giá đột biến, cũng 

như tình trạng găm hàng hóa được cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát, 

chống gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát chặt chẽ. 

Thị trường hàng hóa bảo đảm nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân trong dịp Tết Nguyên đán, các siêu thị lớn, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh 

đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng cũng như đưa ra nhiều chương trình kích 

cầu, bình ổn giá… Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý thị trường, chống đầu cơ, 

buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo nhu cầu hàng hóa, nhất là đối với những 

mặt hàng thiết yếu, các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. 

Nền kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, thu nhập của người dân tăng lên 

nhanh chóng. Nhu cầu tiêu dùng về vật chất lẫn tinh thần có sự thay đổi theo hướng 

được nâng cao, đa dạng hoá về chủng loại hàng hoá, dịch vụ. Nguồn hàng ngày 

càng phong phú, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo chất lượng, công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm được người tiêu dùng quan tâm hơn. Nguồn cung ứng hàng hoá cũng có 

sự thay đổi khi có sự chuyển dịch một phần dần từ các chợ truyền thống sang các 

cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như thương mại điện tử. Thị trường 

giá cả hàng hóa trong những ngày Tết khá bình ổn, không có sự tăng giá đột biến; 

một số mặt hàng như thịt bò, thịt lợn, gà, rau củ quả…. tăng nhẹ. Từ ngày 25-30 

Tết giá thịt bò tùy loại từ 210.000 - 270.000 đồng/kg (tăng từ 10.000 đến 30.000 

đồng/kg so với năm 2018), giò từ 150.000 - 180.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg 

so với năm 2018), thịt lợn tùy loại từ 87.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 5.000 

đồng/kg so với năm 2018), thịt gà các loại dao động từ 80.000 -150.000 đồng/kg 



(giá ổn định so năm trước); Gạo nếp, gạo tẻ, thực phẩm công nghiệp, dầu ăn, bánh 

kẹo, mứt, rượu, bia, rau, củ; thực phẩm tươi sống tăng không đáng kể, chuối quả 

loại thường dao động từ 30.000 - 80.000 đồng/1nải (giảm 50.000 - 100.000 

đồng/1nải so với năm 2018). Riêng mặt hàng rau củ quả tăng so với ngày thường từ 

5.000 - 15.000 đồng/kg, đến cuối giờ chiều ngày 04/02/2019 (tức ngày 30 Tết) giá 

nhiều mặt hàng giảm mạnh từ 15- 20% so với ngày 29 Tết năm trước. 

Từ sáng ngày 07/02/2019 (tức ngày mùng 3 Tết), tại một số chợ nông thôn, 

các quầy hàng lương thực, thực phẩm tại Chợ thành phố Hà Tĩnh và một số 

phường, xã, thị trấn đã bày bán nhiều mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, 

rau củ quả, hoa quả để phục vụ nhân dân, hầu hết các mặt hàng có giá cả giảm 

mạnh so với sáng 30 Tết và tương đương mức giá ngày 20 tháng Chạp.  

Các siêu thị, trung tâm thương mại lớn và chợ trung tâm (chợ hạng 1, hạng 2, 

hạng 3) hết ngày 04/02/2019 (tức hết ngày 30 Tết) đóng cửa và mở cửa vào ngày 

07/02/2019 và ngày 08/02/2019 (ngày mùng 3 và mùng 4 Tết) một số chợ phiên ở khu 

vực nông thôn họp theo phiên cố định truyền thống từng vùng nhưng hầu hết các chợ 

để mở cửa giao thương đến 30 tết và mở cửa vào ngày mùng 3 tết, một số mở cửa từ 

ngày mùng 2 Tết. Một số dịch vụ vui chơi giải trí như xem phim, cà phê giải khát, 

điểm truy cập internet... mở cửa phục vụ người dân từ ngày mùng 01 Tết. 

 ến ngày 10/02/2019 (mùng 06 Tết), các siêu thị, trung tâm thương mại lớn và 

các hộ kinh doanh tại chợ đã bán hàng trở lại bình thường; giá cả các mặt hàng thiết 

yếu đã ổn định trở về mức giá bình thường thời gian trước Tết. 

Các dịch vụ khác như bưu chính, viễn thông, vận tải, điện, nước,... đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết. Ngày 05/02/2019 (mùng 01 Tết) Lãnh đạo tỉnh 

Hà Tĩnh đã gửi tin nhắn chúc tết đến đồng chí, đồng bào và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh. Hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố nghiêm 

trọng kéo dài trên diện rộng, cơ bản đáp ứng các hoạt động chính trị, xã hội và nhu 

cầu sinh hoạt của nhân dân 

II. Các biện pháp, chương trình bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán:  

1. Công tác báo cáo giá cả thị trường: 

Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối 

với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên 

địa bàn. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trước tết, trong và sau tết theo quy 

định (đã có Báo cáo số 435/STC-GCS ngày 01/02/2019 của Sở Tài chính) 

2. Công tác triển khai chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị 

trường, giá cả: 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm 

vụ trước, trong và sau Tết Nguyên  án Kỷ Hợi 2019, các cấp, các ngành, địa 

phương tích cực thực hiện công tác bình ổn thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ, chống gian lận trong kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm tình 

trạng kinh doanh kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, các cơ sở kinh doanh 

thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực 



hiện mua sắm, các chương trình khuyến mại, giảm giá cũng được các doanh 

nghiệp, địa phương thực hiện nên giá cả nhiều hàng hóa ổn định, đảm bảo cung 

cầu, bình ổn thị trường hàng hóa. 

III. Giá một số mặt hàng chủ yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi 2019: 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo về tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Các chương trình, biện pháp bình ổn giá trên địa bàn Hà 

Tĩnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính (B/c);                KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban chỉ đạo 389; 

- Cục Thống kê; 

- Sở Công thương (P/hợp); 

- Cục Quản lý thị trường (P/hợp); (đã ký) 

- Lưu: VT, GCS. 
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